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zure erreinua gauzatzen ahalegindu gaitezan 
harrera onaz, parkamenaz eta maitasunez. 
 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 
—Amen. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 

Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

 
Edo… 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
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ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
 
GURE ONDOAN, JAUNA, egon zaitez beti; 
Zu zara gure bide eta gure bizi. 
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Damu-otoitza  
 

Hurrean bakarrik ez, Jainkoaren erreinua 
geure barruan dogula iragarri euskun Je-
susengana apaltasunez eta damuz hurre-
ratu gaitezan: 
 
—Jesus Jauna, uste on osoa Jainkoagan 

zenduana, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, Jainkoaren erreinua iraga-

rri zenduana, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, emakumeak, pekatariak 

eta pobreak besarkatzen zenduzana, 
erruki, Jauna. 

 
 

Aintzarako 
 

 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Gatx egiten jaku Jainkoaren gogokoenak po-
break eta baztertuak dirala onartzea atsegine-
tan bizi izan gura dogunoi. Eskatu daiguzan argia 
eta adorea hau onartzeko eta bizikereaz iragar-
teko: 
 
—Eliz amaren alde: uste on osoa Jainkoagan ja-

rri daian, eta irakatsi daian hau pobreen eta 
baztertuen ondoan errukitsu agertuz, eta ha-
rei Jainkoaren maiteenak dirala oihukatuz, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Elizatik aldendu diran edo harengan izan da-

ben ustea galdu daben edo sinismena aintzat 
hartzen ez dabenen alde: egin daien topo Je-
sukristogaz honen Barri Ona eurendu daien, 
euren poz eta zorionerako, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Ikasturte honetan Lehen Jaunartzea egin da-

ben umetxoen alde eta euren familien alde: 
Jesusen ikasle izaten jarraitu daien, horreta-
rako ereduak izan daiezan eta jarraitzaile 
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Zaharturik ere emongo dau frutua. 
mardul eta gordin iraungo dau, 
Jauna zuzena dala iragarteko: 
nire harkaitza, gaiztakeriarik ez dauana». R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Irudi eder batez iragarriko deusku Ezekiel profeteak Jainkoa-
ren guretzako asmoak zeintzuk diran. Berea da ekimena eta 
ondorioak onartzea dogu salbamena. Entzun. 
 
 
Ezekiel Profetearen liburutik   (Ez 17, 22-24) 
 
Honan berba egiten dau Jaunak: 
“Zedro garaiaren adaburutik hartuko dot Neuk ere, 
kimu bat hartuko dot haren adar puntatik, 
eta Neuk landatuko dot mendi garai eta bikain batean. 
Israelgo mendi garaian landatuko dot; 
adarrak zabalduko ditu eta frutua emongo, 
zedro bikain bihurtuko. 
Mota guztietako hegaztiak biziko dira bertan 
eta habia egingo haren kerizpean. 
Basoko zuhaitz guztiek jakingo dabe 
Nik, Jaunak, zuhaitz garaia beheratu 
eta txikia goratu egiten dodala, 
zuhaitz hezea ihartu eta iharra hezebarritu. 
Nik, Jaunak, esandakoa bete egingo dot”. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Apostoluak korintoarrei egiten deutsen gomendioan argi iz-
ten dau Paulok merezi dauala Jesukristogan uste on izateak, 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
 
—Amen. 
 

† Egunon, senideok: ondo etorri. 
Pazkoaldia amaitu eta hurrengo Hirutasun eta 
Gorputz-Odolen misterioak ospatuz, aurrera 
goaz liturgi aldian zehar gure sinismena eta al-
kar bizitza elikatzeko eta indartzeko asmoz. 
Gaurkoan Jainkoaren erreinuaren aurrean jarten 
gaitu Liturgiak. Jesusen ardura nagusia zan 
Jainkoaren erreinua, eta berau iragarten eta 
azaltzen eban hitzez, parabola bidez eta baita 
egintzez eta ezaugarriz ere: harrera on egiten 
eutsen pekatari eta baztertuei, pobreei, ema-
kumeari… Jainkoaren lehentasun dirala eurak 
iragarriz. Poza halangoa hareek izan ebena! Ea 
geure poz ere bihurtzen dan gaurkoan… 
 
 
Sarrera-abestia 

 
GOAZEN ALKARTURIK biztuta fedea 
argitan zabalik maitasun bidea. 
 
1 Entzun dezagun apaltasunez 
entzun dezagun Jaunaren hitza 
Bere hitzetan gure egia 
gure indarra gure bizia. 
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1 Zu zara, Jauna, Zu gure Artzain 
eta gu zure artalde. 
Nora-ezean ibilten gara 
ardi gaixook Zu gabe. 
 
2 Zuk ezagutzen gaituzu danok 
Zu zara gure Artzain on 
Zure ondoan alkar maitatuz 
gaitezela beti egon. 

 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
 
OTOITZA 
 
Gure urritasunari eta txikitasunari begiratuz 
lur jota eta etsipenean aurkitzen gaituzu, Jauna, 
eta etorkizunari zalantzatan begiratzen, 
eta geratzen jakunari alperrik eusten, 
bildurrez… 
 
Emoiguzu zeugan uste on osoa jartea, 
zure berbea aintzat hartu eta sinistea, 
zure Semearen ikasle eta jarraitzaile izatea, 
zeu zaralako gure sortzailea, Aita/Ama Jainkoa. 
 
Atara gaizuz gure bildurretatik, 
atara gaizuz gure ohitura motxetatik, 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
ERANTZUN-SALMOA 

Sal 91 
R/. Ona da Zuri eskerrak emotea, Jauna. 

 

 
 
Bai ederra, Jauna, Zu goratzea 
eta zure izena, Goi-goiko, kantuz ospatzea, 
goizean zure maitasuna iragartea 
eta gauean zure leialtasuna. R/. 
 
«Zintzoa palmondoa lez garatuko da, 
Libanoko zedroa lez haziko; 
Jaunaren etxean landaturik, 
gure Jainkoaren atarietan garatuko da. R/. 
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garanon eliztaldeetan esku hartu daien, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Eralgikerian eta atseginkerian diharduan gi-

zarte honek pobreen eta baztertuen oihuak 
entzun daizan, hareen atsekabea arintzen 
ahalegindu daiten eta ondasunak zuzentasu-
nez banatu daizan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Sinismena ospatzeko eta sendotzeko alkartzen 

garanok Jesus Jaunaren berbak geuretzen 
ahalegindu gaitezan, eliz alkarteen bizita-
suna indartuz eta besteentzat ere erakarga-
rri bihurtuz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
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eta bizitza harexengan eta ez atseginkeriak bilatzean oina-
rritzeak. Geuretu daiguzan haren berbok. 
 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako bigarren gutu-
netik   (2 Ko 5, 6-10) 
 
Senideok: Uste onez beteak gagoz beti, jakinik, gorputz ho-
netan bizi garan bitartean Jaunagandik erbesteratuak gago-
zala. Sinesmenaren argiak gidatzen gaitu, eta ez ikusten do-
gunak. Uste onez gagoz, bai, baina gurago geunke gorputz 
honetatik erbesteratuak izan Jaunagaz bizi izatera joateko. 
Edozelan ere, gorputzean nahiz gorputzetik kanpo, Jaunari 
atsegingarri izaten ahalegintzen gara; guztiok Kristoren auzi-
tegian agertu behar dogu-eta, nork bere ordaina hartzeko, 
saria ala zigorra, gorputzean bizi garala egindakoaren ara-
bera. 

Jaunak esana 
 
 

Ebanjelioa 
 

Hona Jainkoaren erreinua geure artean egotea-
ren ezaugarrietako bat: pobreei eta apalei ha-
ren iragarpena egiten jake. Egin deiogun harre-
rea barri on hori dakarskun ebanjelioari, Ale-
luia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 4, 26-34) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsan jenteari: 
“Jainkoaren erreinua gizonak lurrean hazia erei-
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tean jazo ohi danaren antzekoa da: ha lo nahiz 
iratzarririk egon, gau eta egun, hazia erne eta 
hazi egiten da, harek zelan ez dakiala. Lurrak 
berez emoten dau frutua: lehenengo landarea, 
gero galburua eta, azkenean, alea galburua be-
tean. Eta garia heltzean, igitaiaz ekiten jako, 
uztaroa da-eta”. 
Beste hau ere esan eutsen: “Zeren antzeko dala 
esango geunke Jainkoaren erreinua? Zein para-
bolaren bidez adierazo geinke? Mostaza haziaren 
antzekoa da: lurrean ereitean, hazi guztietan 
txikiena da; erein eta gero, ostera, gora egiten 
dau eta beste ortuari guztiak baino handiagoa 
egiten da; eta hain handiak diranez botaten di-
tuan adarrak, txoriek habia egiten dabe haren 
kerizpean”. 
Holako parabola askoren bidez iragarten eutsen 
Jesusek mezua, hareek ulertzeko eran. Ez eu-
tsen ezer irakasten parabola bidez izan ezik; 
baina bere ikasleei, bakarrean, guztien esanahia 
adierazoten eutsen.  

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-


